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Krig i Grønbjerg

?

Billedet med soldaten og de Bosniske børn er heldigvis
taget i fredelige Grønbjerg. Som flere gange før blev
skolegården brugt til militærbase.
Vi må forresten ikke håbe, at landets fjender ( hvem de så
end måtte være !) læser dette.

RUNE
STENEN

11 lederen
Leder-Farvel !
Som der stod skrevet i sidste
nummer af Runestenen, har vi
spurgt alle Grønbjergs foreninger,
om de ville være med til at skrive
bladets leder.
Desværre har kun ca. 25% svaret
på henvendelsen, og dermed føler
vi i redaktionen ikke, at der er
grundlag for denne ordning.
Derfor vil der fremover ikke være
nogen leder i Runestenen.
At lederen ikke fortsætter som før,
skyldes at også en anden ting
"glider" ud af Runestenen - nemlig
undertegnede. Jeg besluttede
allerede i sommer, at dette num
mer ville blive det sidste med min
deltagelse i redaktionen.
Det er nok ikke nogen overraskel
se, at denne beslutning især h æn
ger sammen med en nært forestå
ende begivenhed i min familie. Da
jeg for tiden også har flere andre
bolde i luften, har det simpelthen
været et spørgsmål om, at priori
tere min sparsomme fritid.
Desværre er det endnu ikke lykkes
at finde min afløser, og det er
absolut nødvendigt, at finde en ny
medarbejder, hvis Runestenen skal
fortsætte ...... og det skal den vel ?
Det er ikke uden vemod, at sige
farvel efter 4 år med vores lille
blad, og jeg vil her benytte lejlig2

heden til at sige tak til alle der har
bidraget, stort som småt, til bladet.
Lige fra starten har der været
næsten 100% opbakning fra virk
somhederne og foreningerne, og i
økonomisk modgang har der også
været stor opbakning fra byen.
Mens mange andre lokalblade
kæmper for at hive stof hjem, har
vi haft indlæg i rigelige mængder.
Jo, det har været en fornøjelse.
Til sidst en speciel og varm tak til
Alan og Mogens for alle de dejlige
weekender. Det har været lærerigt
og utroligt sjovt. •
-fkj
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arbejdsplads.
Videbæk

Nyt fra Byrådet

der. Ungdomsklubben og den nye A

Min kalender ligger foran mig. Hvad
har jeg deltaget i siden sidste Rune
sten, som har med Byrådet at gøre?

,

Min dårlige ryg og en forkølelse som
.
Jeg har forsøgt at kurere med et glas
brændevin i ny og næ, kan jo ikke
komme sagen ved.
Men i begyndelsen af oktober havde
borgergruppen det traditionelle møde
hvor

k?mmunens sogneforeninger,
vi fortalte om oplægget til

Budget 1997. Mødet var også i år godt
besøgt, og snakken gik livligt.
Den anden tirsdag i oktober blev så
budgettet

vedtaget.

Det

viser

19,9

-

en

udskrivningsprocent

på

en

havde

ændringsforslag

stigning på 0,7%. Fremskridtspartiet
indsendt

et

med en del besparelser, så stigningen
kunne

undgås,

men

forslaget

blev

stemt ned. Holdningen er generelt, at
serviceniveauet

så vidt

muligt

skal

holdes.
Som byrådsmedlem er der en del
ekstrajobs, som bliver fordelt mellem
os. F.eks. er jeg kommunens repræ
sentant i bestyrelsen for kraftvarme
værket i Ørnhøj. Ved generalforsam
lingen i oktober viste regnskabet et

overskud på 550.000 Kr. Generalfor
samlingen var ikke det store tilløbs
stykke. Af 386 forbrugere mødte ca.

20, men det er vel et tegn på tilfreds
hed, og at I kan holde varmen.

Skolebestyrelsen ved Grønbjerg skole
inviterer
møder,

også

mig

bestyrelse

er to repræsentanter fra byrådet med

Ved: Gudrun Nyborg.

med

ungdomsskoles

holder møde en gang om måneden. Vi

med

til

deres

-det er ellers frivilligt,

for

bestyrelsen altså. Det er rart stadig at
have en lille tilknytning til den gamle

klasse på Opsund gl. Skole hører
under ungdomsskolens regi.
Den sidste

?

dag i

BUK-� valge

!

oktober besøgte

de skoler og SFO'er,

som vi Ikke naede i foråret. Vi var på
Nr. Vium skole, Herborg og Grøn
bjerg skole og børnehus. Grønbjerg
mangler plads til de store børn i
pasningsordningen,

og

på

Herborg

skole og i SFO er der for mange børn
eller rettere for lidt plads. Det er
problemer, som udvalget arbejder med
for tiden.
Der bliver ikke mere fra kalenderen
denne gang, men ved· at kigge ned
over siderne viser det sig, at jeg ikke

kommer til at kede mig. I gennemsnit
er der 3 møder om ugen.

•
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Læge

Tittid:

H. Thomsen
•
800 900

Servicemeddelelser
Brugsen:

Landbobanken:

800- 1r'
800. 1r'
Tirsdag:
Onsdag: 800• 1r'
Torsdag: 800. 1r'
800. 1800
Fredag:
Lørdag:
800-1�
800-1200
Søndag:
Brødudsalg & aviser

930 -1200
930. 1200
930. 1200
Onsdag:
Torsdag: 1330-1730
Fredag: 1330• 16""

Grønbjerg Kro:

Postekspeditionen:

Bentes Salon:

Mandag:

Lukket

Alle hverdage:

1100• 2300
Onsdag: 1100 - 2300
Torsdag: 1100 - 2300
Fredag: 1100·0200
Lørdag: 1100. o�
Søndag: 1100. 2300

930• 1200

Mandag • Onsdag
& Fredag: 800 · 12""

Klip og Krøl:

Mandag:
Tirsdag:

Konsultation:
efter aftale
Tlf: 97 38 40 50

900. 1fl"
900. 1fl"

Onsdag:

Lukket

Torsdag:
Fredag:

900 - 1730
900-1fl"

Lørdag:

Lukket

Mandag:

Mandag:

Grønbjerg

Ttf: 97 38 42 85

Folkebibliotek:

"lill

Tirsdag:

Tlf: 97 38 40 49

Mandag: 1500·1�
Torsdag: 1800• 2000
Ttf: 97 38 41 77
Grønbjerg -

Tirsdag:

2000-

Servicebutik:

mandag, tirsdag &
onsdag 16"" -1800

fra
Post

1�. 1330

Tlf: 97 38 41 12

indleveret efter

1330 bliver sendt ef·

torsdag 1500-1800
fredag

Lørdag efter aftale

Posthuset er lukket

terfølgende hverdag.

1200-1500
Tlf: 97 38 40 42

Tlf: 97 38 44 50
Tlf/fax: 97 38 48 08
Ved skolen: Mandag

Postkasserne tømmes:

•

Fredag kl. 1800

Søn-og helligdage kl. 17'5

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200

Rutebilernes informatlonscentral:

Mandag · fredag kl 800-2000

Ttf: Videbæk
Ringkjøbing

Lørdag

kl 800-16""

Holstebro

Søndag

kl 1100-2200

Skjern

Vagtlægen:

97 84 18 00

Biblioteket:

T. Vestergård

Billardklubben:

Benny T. Lauridsen 97384265

Alarmcentralen:

97384177

97384285
Byrådet:
Gudrun Nyborg
97384121
Børnehuset Best: Palle Eriksen
97384113
Børnehuset:
Lone R. Lauritsen
97384066
Dagplejerep.:
Eva Sørensen
97384065
Forsamlingshuset:
97384383
Grønbjerg · 2000: Mogens Sallegaard 97384332
Gymnastikforen.: Ole Østergaard
97384448
Havekredsen:
Ingrid Engestoft
97384010
Hjemmeplejen:
97172433
Husholdningsfor: Karin Demant
97384187
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120
Jagtforeningen:
Kresten Agerlund
97384270
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte
97384343
Kirkeligt Samf:
Villads Kyndesen
97384073
Klubhuset:
97384076
Karl Werge(Videb) 97171030
Landbetj:
By- og Erhv.udv: John Asmussen

- •,

4

97
97
97
97

17
32
42
35

33 99
33 99
17 88
06 77

112

Lokalhistorisk:

N. Peder Svendsen 9738411O

Lægen:

Henrik Thomsen

97384050

Menighedsrådet:

97384397
97384696
Posthuset:
97384042
Brugsen
Præsten:
97384183
Ernst M. Ottosen
Røde Kors:
97173204
Besøgstjeneste
97384808
Servicebutikken: Grønbjerg • 2000
97384349
Skolebestyrelse: Jørn Bak
Skolen:
Henning B. Møller 97384177
Sogneforening:
Tommy Kjeldgaard 97384335
97384187
Udlejn./Fiagalle
Jørgen Demant
97384349
Ungdomsklubben:Karen Bak
97384187
Jørgen Demant
Venstreforen:
97384284
Leif Tange
Vandværket 1
f
Jørgen Kristensen 97384259
Musikforeningen: Birgit T. Jensen
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III Børnehuset
Af: Lis.

Onsdag d. 25/9 blev vi af menigheds
rådet og dåbsudvalget inviteret til at
besøge Nr. Omme kirke. Vi skulle
afsted kl. 930, og det var en spændt
flok, som talte om at de engang var
blevet "dyppet" i kirken. Vi var ca.
25 børn og en del voksne, da en
bedsteforældre og nogle mødre
valgte at gå med os.
Efter en dejlig gåtur blev vi budt
velkommen, og alle gik ind i kirken.
Vi skulle synge en sang alle kendte,
og hvad er bedre end: "Et barn er
født i Betlehem". Orglet brusede og
børnene så sig omkring med store
øjne. Bagefter fortalte Ernst Møl
gaard Ottosen om kirken og viste os,
hvor hurtigt han kunne trække i
præstekjolen. Børnene var impo
nerede, men de havde ikke så mange
spørgsmål til det de hørte og så, de
var vist for overvældede af det store
rum. Vi blev tilbudt at komme op og
se orglet, loftet og ikke mindst den
store klokke. Sikken en m asse trap
per, og stejle var de også. Det
afskrækkede kun nogle få, resten fik
en spændende oplevelse ud af det.
Nu var det tid for saft/kaffe og dejlig
kage til alle små og store. Der stod
en del maskiner/redskaber i huset og
det optog de mekanisk interesserede
børn en hel del, og præsten blev
spurgt om deres funktion og anven
delse. Mange kunne godt spise 2-3
stykker af kagen, men til sidst var
alle færdige, og vi gik ud og så til de
grave, hvor nogle af børnene havde
familie liggende. Det var både
- •,
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sørgeligt og højtideligt, men de børn,
som det vedrørte, viste gerne de
andre børn hvor det nu var deres
pårørende lå, og som de ofte har
fortalt de andre børn om her i
Børnehuset.
Klokken blev mange, og det var tid
at gå hjem. På hjemturen snakkede
hømene løs om dagens oplevelser,
bl.a. var det en skam, at der ikke var
bryllup med en prins ! Mange indtryk
har først bundfældet sig og givet sig
udtryk senere, så børnene har sagt:
"Kan du huske, da klokken ringede?"
o.s.v. Vi synes, det var et godt besøg,
hvor børnene lærer noget om deres
nære miljø og deres by at kende - og
det er vigtigt. Vi vil gerne sige tak til
præsten, menighedsrådet og dåbsud
valget for en god og lærerig dag. •

11 Skolebestyrelsen
Ved: Formand Jørn Bak

Den 5. november afholdt Børnehu
set og Skolen vores årlige "stormø
de", som denne gang var for alle
interesserede.
Filosof, klovn, m.m., John Engel
brecht, gav os en god og sjov ople
velse, under overskriften, "Humor
som medicin". Og som Hanne
Kjærgård afslutningsvis sagde "håber vi, der er mange der i år kan
undvære deres influenza-vaccina
tion".
John Engelbrecht h ævder nemlig, at
humor beskytter mod livets proble
mer, og at latter opbygger immun
forsvaret. Han viste os, hvor "hu
mørkirtlen" sidder, og han opfordre
de os alle til at begynde hver ny
dag, med at "gymnasticere livsopti
mismen".
Vi er glade for, at så mange mødte
op - det var dejligt livsbekræftende
at more sig sammen.
Når vi taler skole, taler vi også
budgetter. Derfor var det meget
glædeligt, at vi fik nogle ikke-for
udsete midler, til at vedligeholde
skolen med. Det betyder, at vi kan
få de sidste mangler udbedret, det
vil bl.a. sige få de sidste vinduer
udskiftet.
Børne- Ungdoms- & Kulturudvalget

mødte fuldtalligt op til det årlige
såkaldte skolesyn. Vi synes det er
dejligt, at der fra politisk side vises
interesse for vores skole.
Skolen, og herunder gymnastiksalen,
bruges rigtig meget - i skole- og
fritid. Og ifølge pedel- Egon; går
det over al' forventning med nøgler
m.m .. Vi har i den forbindelse en
lille bøn - både som forældre og
som foreninger vil vi gerne, I taler
om, hvor meget det betyder, at alle
er med til at passe på tingene f.eks. ta' sine sko af, før man går
ind i gymnastiksalen. Det er bare en
lille ting, men af hensyn til ren
gøringen, betyder det meget.
I september var de største klasser til
idrætsstævne i Troldhede - og
selvfølgelig vandt vi igen i år poka
len ( vi havde indtil flere point end
Troldhede ! ).
Et af de emner vi gerne vil disku
tere i skolebestyrelsen er børn og
voksne's arbejdsmiljø i skolen. Vi
synes, det er et aktuelt emne, hvor
vi kan kigge på både fysiske, psyki
ske og sociale rammer l muligheder.
Alle eleverne holder skolefester i
november måned. Det er elevrådet
der arrangerer, og festerne deles i 2,
for hhv. store og større. •
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• Brugsnyt
Ved: Formand Henrik Thomsen

Som omtalt i sidste nr. giver FDB
fra januar 2% i dividende. Dette er
muligt p.g.a, at der er gennemført
kraftige besparelser i bl. a. distribu
tionen, som alene for vores vedkom
mende vil give en besparelse i
kontigenter og gebyrer på næsten
100.000.- kr.
Det har vi tygget lidt på. Det skulle
betyde, at vi skulle få et større
overskud, selvom vi udbetaler
dividende; men der er også kommet
andre tal frem, når andre har regnet
lidt på det; og nogle har endda fået
et andet fortegn.
Som vores situation er i øjeblikket,
har bestyrelsen skønnet, at det var
klogest at se tiden lidt an. Vi vil
altså ikke udbetale dividende i 1997.
(Det vil Superbrugsen i Spjald og
Skjern heller ikke). Skattereglerne er
sådan, at vi på forhånd skal angive
dividendens størrelse, så vi kan ikke
vente til regnskabet er afsluttet og
se, om der er penge til det.
Til gengæld fortsætter vi med at
betale Samvirke for medlemmerne,
og vi er fortsat med i Lokalbrugsen
og får også del i medlemstilbudene.
Hvis det så viser sig, at vi virkelig
kommer til at tjene et stort overskud
hjem, kan vi overveje at betale
dividende fremover. Vi kunne også
vælge at give nogle rigtig gode
medlemstilbud e ller bruge pengene
til forbedringer i butikken. Det bliver
-.··
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spændende at se, hvad der sker.
Og lige et par praktiske oplysninger:
Brugsen har lejet en dobbelt stand til
julemarkedet, hvor vi blandt andet
vil sælge frugt og uddele smagsprø
ver, og den 13/12 er der "julehygge"
i kælderen.
PS. Der går et rygte om, at jule
manden i år kommer til Grønbjerg
allerede om formiddagen! •

Kirkeligt Samfund
Tirsdag d. 26. november kl. 1930•

på Grønbjerg Skole:
Asta Jensen, Spjald, fortæller om
hendes arbejde på et plejehjem i
Nord-Norge.
Herefter er der generalforsamling.

Onsdag d. 22. januar kl. 1930•

på Grønbjerg Skole:
Pastor Ottosen.

Alle er velkommen !
Husk brød og kop !

• Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Sundhed.

Det ser ud til, at man kan blive ved
med at diskutere, hvad vi skal putte
i munden. Det er også meget vig
tigt; men det burde dog være tem
melig enkelt at finde ud af.
Mange får alligevel forkert kost.
De fleste får for meget fedt, mange
mænd får for meget kød og mange
kvinder for lidt. Børn spiser for
meget slik, og voksne drikker for
meget alkohol. Og halvdelen af
befolkningen spiser ikke fisk.
Vi har lige oplevet en sommer med
mange store sportsbegivenheder og
har kunnet følge de fantastiske
præstationer. Man kan selvfølgelig
ikke sige, at Bjarne Riis vandt tour
en, fordi han spiste sundt. Men
omvendt kan man sige, at hvis
kosten ikke havde været god og
sund i flere år, mens han trænede
og kvalificerede sig til at være med,
ville. han slet ikke have været i
stand til at gennemføre.
I næsten alle blade er der omtale
af kosttilskud af forskellig slags, og
man får let indtryk af, at livet ikke
- ·.

kan leves uden. De fleste er imidler
tid fuldstændigt overflødige, hvis
man spiser fornuftigt. Det vigtigste
er, at man får en fornuftig kost.
Kosttilskud er som regel et dyrt og
dårligt forsøg på at dulme samvittig
heden.
Spis fisk mindst en gang om ugen.
Spar på fedt og sukker.
Det er bedre at få sine vitaminer og
andre mikronæringsstoffer direkte
gennem en god og varieret kost, end
at få dem som tabletter.

•

Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks.

,r

97 38 42 85
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• Der var engang.
Ved: Palle Eriksen.

Hvaler i Grønbjerg ! ! !

��e

hører man nogen sige, at
vikingerne har kunne sejle helt ind
til bopladsen ved Omgård. Det er
nu nok meget tvivlsomt. Men en
gang kunne m an virkelig sejle, hvor
nu Grønbjerg ligger. Der var bare
ingen "man" dengang, da menne
sket endnu ikke var udviklet. For
det er meget længe siden - sådan
omkring 5 mili ioner af år siden.
Op til 30 m tykke aflejringer af ler
med muslinger, snegle og dele af
krabber, hajer, skildpadder, sæler
og hvaler viser, at der var hav
dengang. Efter det mest berømte
fundsted, Gram i Sønderjylland,
kaldes det geologisk for Gram
formationen. I den geologiske tids
skala befinder vi
os i yngre miocæn
i slutningen af
d e n te r t i æ r e
tidsalder. Og det
var altså som sagt
5 millioner år
siden. Det kan
synes af meget,
men ikke geolo
gisk. Den ældste
periode - kam
brium - af jordens
oldtid ligger mere
end 500 millioner,
år tilbage ! !
·

- •,

lO

Hvad kommer det så Grønbjerg ved?
Det miocæne ler var faktisk for ikke
s å længe siden en vigtig del af byens
_
hvsgrundlag.
Ved Grønbjerg ligger
leret ret tæt på overfladen, og kan
nemt graves op. Det glimmerholdige
ler egner sig nemlig fortrinligt til at
lave mursten af.
Da man med håndkraft i 5-6 m dybe
grave ovre ved teglværket gravede
leret op, stødte man somme tider flå
ryghvirvler af hvaler. Også enkelte
forstenede hajtænder og krabber
blev fundet. Jørgen Engestoft havde
eksemplarer heraf i sin samling.
Det er fantastisk at tænke på, at
mange her i Grønbjerg bor i huse,
er er bygget af brændt ler, aflejret
1 et hav for 5 millioner år siden. Det
er mere fantastisk at tænke på, at
der engang har svømmet hvaler her.
Men det mest fantastiske er da, at vi
er klar over det! •

?

11

Kan man dø af grin?

Budskabet var nok tvært imod - med,
en god gang humor og sund latter
kan man ikke blot holde virusen
borte fra kroppen, men også forlæn
ge livet. Men hvis det ikke står helt
til troende, så har man da i det
mindste noget sjovere, ligesom pa
tienten på sygehuset der lå for
døden. Man mente endda at han var
død, så for en ordens skyld skulle en
ung sygeplejerske (barmfager) ind
for at tilse ham. Idet hun bøjede sig
ind over patienten, slog han pludselig
øjnene op, og med den ene hånd tog
han fat i barmen på sygeplejersken.
Pigebarnet løb skrækslagen ud, men
det viste sig at manden udåndede
næsten samtidig.
Eller også som gamle Kresten i
kjæret der lå på sit yderste, og som
præsten sagde, da han var på besøg
hos ham og så den halvfulde (optimi
sten - pessimisten siger den halvtom
me) snapsflaske ved siden af sengen:
"Nå Kresten er det virkelig din sidste
trøst i tilværelsen". Hertil svarede
Kresten: "Nej da hr. pastor, jeg har
da en hel flaske mere i køleskabet".
Nå, men ikke siden Jacob Haugaard
var på besøg i Grønbjerg, har der
været samlet så mange til et kulturelt
arrangement - lige bort set fra
fællesspisningerne. Ca. 80 - 90
personer var mødt op for at høre
John Engelbrecht "Humor som
medicin". Vi begyndte med drage
sangen - bedrage - fordrage - inddra
ge - opdrage var kommentaren til
den sang.

Et vandfald af morsomheder som
selv de mest forhærdede vestjyder
måtte give op over for og overgive
sig til latteren.
Begejstringen har man i ungdom
men, men det kan kureres ved kom
munal ansættelse. - Prædikanten i
Vestjylland formanede mændene, der
var roden til alt ondt, idet de når de
fik tobak, ville have spiritus og deref
ter ville mænd have sex. Hertil lød
det fra en lille indtørret mand fra
den bagerste række: "Hvad hedder
den tobak".
Og hos en marskandiser i Istedgade
i København stod der i vinduet "Her
handles med alt fra Herodes til
Pilatus". Et par dage efter kunne
man hos en letlevende dame på
modsatte side, i vinduet læse følgen
de: "Her rodes med Pilatus".
Og sådan blev det ved i 1% time.
Der var sammenligning mellem
manden og kvinden på det intellektu
elle niveau ligesom venstre og højre
hjernehalvdel blev draget med ind i
forklaringen på humoren, dens virke
måde og opståen i forskellige sam
menhænge. •
-mb
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IVAN V MORTENSEN
By g g e & i n d r e t n i n g s fir m a
Ørnhøjvej 24, Grønbjerg

97 38

42

81

Nøglefærdige parcelhuse
Landbrugsbyggeri
Om- og tilbygninger
Havestuer udføres i træ, plast og aluminium
Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium
Jord- beton- og støbearbejde
Tegningsarbejde udføres

Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger

Med venlig hilsen
Ivan Mortensen
- •,
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Årets lygtefest bød igen i år på fantasifulde lygter. Et festligt syn var det også
at se "lysormen" bevæge sig op gennem Algade og tilbage til Børnehuset igen.

Fællesspisning
Fredag d.

17.

januar

1997 kl. 1830

Tilmelding priser m.v. kommer på opslag i Brugsen.
Der vil være en overraskelse i anledning af Grønbjergs 1 00 års jubilæum.
13

1 følge overenskomsten pålægger amtet alle prak

tiserende læger informationspligt overfor vore
patienter.
Vi har nogle brochurer liggende, som kun de
færreste ser. Jeg har derfor valgt at bringe en
meddelelse i Runestenen:

Henrik Thomsen

Algade 8

Tlf. 97384050

Fax. 97384133

Speciallæge i almen medicin.
-

Diplomer i manuel terapi.

Telefontid mandag til fredag fra 8-9.
Medicinbestilling bedst inden kl 12.

Telefonen tilkobles telefonsvarer kl 16.
·

Konsultation efter aftale fra 9-17.

Principielt ingen ventetid.

Jeg har deltaget i kurser i idrætsmedicin og lidelser
i ryg og led, og kan tilbyde behandling heraf.
Patienter, der ikke er tilmeldt min praksis, skal dog
selv betale herfor.

�

•,
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• Blomstrende oplæg
Ved: Sigfred Nyborg

Som et farvel og tak for denne
sæson viser naturen sig på vore
breddegrader i en farvestrålende
efterårsdragt I dette efterår - uden
ødelæggende storme i løvfaldsperio
den - har vi haft rig lejlighed til at
betragte og nyde mange væksters
efterårsfarver. Skovens, parkens og
havens mangfoldighed af planter,
hver med sin farvenuance. Ingen
nævnt - ingen glemt.
På en lille efterårsrunde faldt mit
blik på en plante, der ikke viste tegn
på vinterhvile - tværtimod - den vil
begynde sin blomstring nu og fort
sætte ca. 5-6 måneder frem. Julerose
eller Nyserod. Dens latinske navn er
Helleboms og hører til ranunkelfa
milien. Slægten tæller over 10 arter
og i snesevis af hybrider. Planten
trives i almindelig god havejord og
dyrkes på grund af de vintergrønne
blade og den tidlige blomstring - en

god bunddækkeplante i halvskygge.
Ved langvarig periode med barfrost
og blæst bør den dækkes med lidt
grangrene.
Blomsten er stor - og alt efter art grønlig, hvid eller purpurfarvet.
Navnet Julerose stammer naturligvis
fra dens blomstringstidspunkt
Navnet Nyserod er kendt fra plante
medicinen. Roden blev brugt som et
nysemiddel, idet man mente at
"nysen borttager fra hovedet en
ganske hob vædske og andre
uhumskheder". (Simon Paulli).
Henrik Smith advarer mod brugen af
Nyserod, fordi den er meget giftig men - "bagt til kage sammen med
mel og honning er Nyserod en
glimrende rottegift". Kogte man
Nyserod i mælk, fik man fluegift.
Efterårsrunden slutter med at kigge
på træers og buskes nøgne grene.
Der ser man de knopper, der om
nogle måneder vil åbne sig og
dermed vise forårets komme.
Glædelig jul ! •

GRØNBJERG EL
V/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør
Grønbjerg. 6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15
- '•
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En familie i Grønbjerg

Det er dejligt at møde et ungt par
(sidst i tyverne), som er så bevidste
om at ville bo i et lille samfund, som
kan se værdierne og mulighederne
ved at bo et sted, hvor ill! , hvis du
gerne vil, kan tage del i de ting der
foregår. Det har været karakteristisk
for alle, som jeg har besøgt indtil nu,
at det er et bevidst valg, at bosætte
sig i et lille samfund, jeg ønsker at se
på det, som et tydeligt tegn på, at
der fortsat er "liv" i de små sogne, og
som et klart udtrykt til det omkring
liggende samfund om, at sådan
ønsker vi det - nemlig "liv" i netop
vores lille sogn.
Susanne og Jesper boede tidligere i
Ribe, her blev de for to år siden viet
i Ribe domkirke, så for god ordens
skyld skal nævnes, at de også
hedder Bagge
Pedersen, - men
da Jesper fik
arbejde hos MD
FOOD 1 Nr.
Vium, skulle de
finde en bolig i
nærheden. Je
sper- s mor bor i
Videbæk, de tog
derfor ned til
ejendoms-m æg
lerne, hvor de
snakkede med
Kresten Vester
gård, han snak-

kede godt for huset på Ørnhøjvej Susanne og Jesper så huset, og så
var de solgt, og så var det solgt. De
havde nogle krav til huset - det
skulle indeholde 2 børneværelser, og
haven skulle være lukket, det er en
dejlig "natur-grund", for kort tid
siden spankulerede hr. fasankok
rundt i selskab med 4 "fruen
timmere" - og det er ganske vist!!
Hvad børneværelserne angår, så
aspireres der til at tage det ene i
brug om ganske få måneder.
Susanne er oprindelig fra Køben
havn, men da hendes far har været
ansat ved militæret, har fami lien
boet forskellige steder, bl. andet 1 0
år i Hjørring. Susanne e r uddannet
markeds økonom, og det har givet
adgang til en stilling som driftschef,
og som sådan arbejder hun nu i
FØTEX i Holstebro. Tidligere læste

--

hun japansk, dog er det et rent
tilfælde at hunden i familien hedder
"Mælk" - navnet er Cici - det er
japansk og betyder mælk. Det fører
ganske naturligt til at fortælle om
Jesper ' s arbejde, som sagt arbejder
han ved MD på DANMARKS
PROTEIN i Nr. Vium, han arbejder
som Applikations område chef og
hvad er så det for en størrelse, jeg
med min realeksamen fra for mange
år siden. vidste det i hvert fald ikke.
Jesper beskæftiger sig med teknisk
setvice. d.v.s. han arbejder sammen
med udviklingsfolk på mejerier i ind
og udland. det giver anledning til ret
så mange rejser ca. 80 dage om året,
til Nordtyskland, Frankrig, Syd
Korea og Japan.
Jesper er uddannet mejeriingeniør (i
dag levnedsmiddelingeniør), en
uddannelse som tages på Landbo
højskolen i København. Uddannelsen
giver mulighed for at arbejde i
udlandet, som leder af mejerier.
Jesper og Susanne kunne måske på
et senere tidspunkt, tænke sig en
arbejdsperiode i udlandet.
På spørgsmålet om, hvordan de
føler sig modtaget i Grønbjerg, siger
de begge at de føler sig godt taget
imod. Susanne udtrykker det på den
måde, at hun føler interesse fra "os"
- en interesse som ikke kan sammen
lignes med nysgerrighed. Jesper
mener i den forbindelse at Runeste
nen er et godt middel til at holde
sladderen nede, er det tilfældet så er
Runestenen da godt for noget! ! De
er enige om, at havde det ikke været
-

for Brugsen og skolen, havde de ikke
valgt Grønbjerg.
Susanne er kommet med i Idræts
foreningens bestyrelse, hun mener at
være atvelig belastet, idet hendes
forældre er aktive i fodboldklubben
i Hillerød, hvor de bor. Susanne har
tvillingsøskende, som også bor på
Sjælland. Jesper ønsker også at være
aktiv i "et eller andet", men det
kniber meget med at få fritiden til at
slå til, så det kan være svært at finde
en bestyrelse, som vil "finde sig i", at
han jævnlig må melde atbud, fordi
han pludselig skal et smut til eksem
pelvis Frankrig. Derfor har han ikke
så travlt med at melde sig, men jeg
kan vist roligt tilføje: at med din
indstilling - Jesper - kan du ikke vide
dig sikker! !
Hvad fritiden angår, så har Susanne
og Jesper "en halv båd", der ligger i
Åbenrå, det er ikke blevet til megen
sejlads i år, men til næste år. ......... .
Den fritid der trods alt er, vil Jesper
gerne bruge i haven. Som sagt bor
Jesper 's mor i Videbæk, han har en
bror, hans far døde pludselig for 9 år
siden.
Som afslutning vil jeg give "roserne"
for ideen til aftnerne med fællesspis
ning videre til Søren Nilausen, DET
KOMMER, DU SPISER, DU FÅR
ER

BARE

ALLETIDERS,

DU

EN SNAK, DU BLIVER NETOP SÅ

Skal
vi være enige om at FÆLLESSPIS
NING er kommet for at blive. ! ! ! •
LÆNGE SOM DU HAR LYST.

-hk
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11 Korrektion
I artiklen "Fra gammel tid" i nr. 22
havde der indsneget sig nogle fejl. Vi
beklager meget og iler med at få
rettet fejlene.
For det første er stykket skrevet af

Else Kjærgaard, Skolevænget.
I stykket var Egon Kristiansen'
(ikke Kristensen) faster Dagmar
fejlagtig blevet kaldt Dogmer. Vi
beklager og forsøger hele tiden at få
et korrekt blad på gaden hver
-Redaktionen
gang. •

JULEMARKED.
Vi holder igen julemarked i
Grønbjerg Forsamlingshus

lørdag d. 30. november kl. 1 0°0 - 1 6°0•
Masser af julehygge og boder, æbleskiver, gløgg,
kaffe og sodavand sælges.
Alle er velkomne - gratis adgang.
Udstillere må stille stande op

fredag kl. 1800

20°0
og lørdag fra kl .800
-

Familie & Samfund og Sogneforeningen

- '•
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Teglværkerne
Mere omkring Grønbjerg
teglværk.

"I 1 938 var jeg i Tyskland og fik
købt de mest moderne teglværks
maskiner, skrev mig virkelig moder
ne teglværksdrift bag øret, og
moderniserede herhjemme. - Og
folk ville købe sten. Men så kom
krigen, tyskerne besatte landet, tog
vore sten, og så gav vi os til at
arbejde i brunkul og tørvemoser."
Indledningen til stykket her, i seri-

en om teglværkerne, er "lånt" fra
samtalen, som forfatteren Niels
Anesen havde med Anders Jensen i
1953.
Efter krigen blev teglfremstillingen
genoptaget, og man kom hurtigt op
på en stor produktion. Der var, efter
de fem besættelsesår, igen kommet
gang i byggeri og dræningsarbejde i
landbruget.
Anders Jensen fortalte videre i 1953:
"Ilden i ovnene har ikke været
slukket siden 1 947. Dag og nat,
søndag og søgn er værket i drift. Vi
har moderniseret på alle måder.
Tørreladen er 130 meter lang og 30

l.

Spandekædegravemaskinen

i gang med at grave ler op. Her er ca. 30 cm. overjord og

ca. 5 meler ler.
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bred, i tre etager. Her går de våde
plads til de 9-10 mennesker, der
sten selv op på transportbånd. Vi
nogen gange hørte til husstanden,
fortæller Ingrid Engestoft "Men i
arbejder i lergraven både vinter og
sommer. For tiden kører vor dreng,
1940 byggede mine forældre vort nye
Thorkild, med en gravemaskine og
hus, som kom til at ligge, hvor det
gamle hus lå. Derfor måtte vi, mens
graver ud til en slamkiste, som vi
byggeriet var i gang, bo i udhuset.
kan fylde og have at tage af de
Jeg husker, at vi tre store børn sov
hårdeste to vintermåneder. Det
bliver en lettelse i arbejdet."
på en madras på loftet med duernes
flyvehul som vindue, så det var noget
I perioden her i halvtredserne var
af en overgang at flytte ind i den nye
man oppe på at lave 20.000 sten om
dagen på Grønbjerg teglværk, hvis
villa". Allerede i 1946 havde Grethe
man regnede produktionen om i
og Anders den store sorg at miste
mursten,- for selvfølgelig fyldte jo
deres ældste, sønnen Ulrik. Det var
også drænrørene en væsentlig del.
et hårdt slag for familien. 24-årige
Det var sten nok til at bygge en pæn
Ulrik var lige blevet uddannet som
lille landsby af om året. Og det var,
teglværksingeniør og var et lovende
hvad 18 mand klarede dengang, men
talent indenfor området. Han havde
også kun fordi maskinparken hele
da også allerede været sine forældre
tiden blev fulgt
op med det mest
moderne.
Man kan dårligt
for t æ l l e o m
Grønbjerg tegl
værk uden at
komme ind på at
interessere sig
også for familien
Jensens liv og
virke. D e ns
skæbne og tegl
værkets drift var
uløseligt knyttet Familien Jensen- og især husfaderen var meget kunstinteresseret.
s am m e n . - D e Denne lille springvandsfigur er fotograferet i sommeren 96 i Minna
og Leo -s have. I villaens stuer var man omgivet af malerier af
første syv år i
nogle af Vestjyllands kendteste malere. For eksempel Jens
Grønbjerg boede
Søndergård og Niels Bjerre, som begge var familiens venner fra
familien i beboel lemvigtiden. Og begge besøgte teglværksejerparret, for at gå ud
sen til ejendom herfra og male. Niels Bjerre opholdt sig i et helt år, hos familien
men Horing. Her Jensen, så der faldt af og til et af hans dejlige malerier af her.
var ikke megen Ligeledes fra Jens Søndergårds produktion.

.

til stor hjælp i opbygningen af et
funktionsdygtigt teglværk. En tilsyne
ladende harmløs blindtarmsbetæn
delse satte en stopper for hans unge
liv.
Men livet på teglværket skulle jo gå
videre. - I 1957 slog skæbnen til igen
i tcglværksfamilien. Grethe Jensen
omkom ved en tragisk trafikulykke,
kun 59 år gammel, og nu kunne det
jo ikke undre, om Anders Jensen var
en knækket mand. Endnu en gang
måtte han dukke nakken, men endnu
engang skulle livet jo gå videre på
teglværket. Og det gik da også, fordi
han havde en god støtte i Thorkild,
Ingrid og Kristen Jensen, sidstnævn
te, som selv var opvokset i tegl
værksmiljø, havde været ansat siden
1947 som arbejdsformand. Og en
god og solid medarbejderstab,- et
hold af teglværksarbejdere, som alle
vidste, hvor de havde deres plads og
til fulde udfyldte den. Der er blevet
fortalt, at skønt Jensen og hans folk
godt kunne tage sig en ordentlig
"tur" og være meget uenige, så for-

svarede de deres arbejdsgiver med
næb og klør, hvis nogen sagde
noget ufordelagtigt om ham.
Hos teglværksejerparret var man
meget gæstfrie, og da han var tilbø
jelig til at byde sine kunder ind for
at spise med, hvis de havde langt at
køre, så måtte hans kone altid have
mad til flere end de daglige i gryder
ne. Også de ansatte nød godt af
gæstfriheden. Der blev arrangeret
udflugter og fester for dem og deres
familier.- Ja, og så var der jo også
Sankt Hans-aftnerne på øen i søen i
parken, hvor alle der havde lyst
kunne komme og nyde samværet
omkring bålet en dejlig midsom
meraften. - Øen, som Anders Jensen
sammen med en ældre mand havde
fået anlagt i den første, nu afbrugte
lergrav. De fik også bygget et spæn
dende sommerhus på øen, og der
kom både i vandet. Og da vandet
tilmed tiltrak svømmefugle, var
pletten her blevet en ren idyl midt i
Grønbjerg by. •
-ik
Fortsættelse følger i næste nummer.

o

LAVPRIS-TRADSILO
Oplager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige
siloer er fremstillet af 4 mm
punktsvejset, galvaniseret tråd,
der er så svær, at man kan klatre
i den. lndvndig er de beklædt
med s pecialvævet
luftgennemtrængeligt
polypropylen, der er
modstandsdygtig
mod råd.
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Priserne er ab Grøn
bjerg + moms. Beta·
ling efterkrav. 8 da·
ges returret.

Type

Byg

H

Diam

150tdr.
200tdr.
250tdr.
340tdr.
410tdr.
415tdr.

3m
4m
3m
4m

3m

kr. 2.220

3m
4m

kr. 3.168

4m
4m

kr. 3.626
kr. 4.424

5m

kr. 4.195

Lagersilo SL 550 550tdr.

4m

5m

kr. 5.325

Lagersilo SL 150
Lagersilo SL 200
Lagersilo SL 250
Lagersilo SL 340
Lagersilo SL 41 O
Lagersilo SL 415

5m
3m

P ns

kr. 3.210

Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul, snegl e u d
tag, beluftningssæt, specialvæv til plantørring.

STAUNING SILOFABRIK 1/S

Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends
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ANNEBEll G
transport
Sand & Grus Leveres
Gummiged Udlejes

Anneberg Transport A/S
l nter�ationale Transporter
,.,, 22

Højrisvej 2 Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Telefon 97384444
-

LAND

-

BY KAMPEN

Land - By kampen blev afviklet fredag d. 20. september på Stadion.
Kampen havde ikke den store publikumsbevågenhed -det kan skyldes det lidt kolde vejr
eller måske havde nogen forudset, at Land-holdet ville være et par tænder for gode for
BY- holdet. Det var det også!
Land-holdet vandt 8-1 med en føring på 5-0 ved pausen. For Land-holdet scorede Bjarne
Bendtsen (2), Søren Nilausen (2), Klaus Tang ( l), Henrik Skytte (1), Kim Pedersen (l)
og Flemming Bendtsen (1). Søren Gregersen sørgede for By-holdets enlige scoring.
Bestyrelsen overvejer, om der fortsat skal være Land-By kampe og i så fald, hvordan det
kan gøres lidt mere spændende og sjovere at deltage og se på (måske lade Land-holdet
spille med færre spillere?).
Tak til alle spillere og publikummer for opbakningen!
På GIF's vegne:
Inge Lund-Nielsen.

�DANA
VINDUER�

- ·.

Ørnhøjvej
6971

18

Grønbjerg

Spjald.

Tlf. 97 38 45 00
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Grønbjerg

-

2000

Ved: Formand Mogens BaHegaard

Der arbejdes ihærdigt videre med
planerne på den nye multisal ved
gymnastiksalen. Vi er i gang med at
opstille budget for byggeriet og for
den fremtidige drift. Ifølge vor
revisor kan man blive momsfritaget
for et enkeltstående byggeri. Det vil
vi naturligvis søge efter de meldin
ger der kom fra kommunen gennem
avisen om, at man vil foreslå at
Grønbjerg - 2000 står for byggeriet.
Efter at vi nu har fået alle priserne
fra håndværkerne, er vi nu parat til
at søge forskellige fonde og andre
om de resterende midler.
Det der i øvrigt har optaget os er
ansøgninger til bl. a. indenrigsmini
steriet og Landlegatet. Vi håber
naturligvis at indenrigsministeriet
endnu engang vil betænke os med
en sum penge. Indenrigsministeriet
har ydet støtte til Grønbjerg 2000
på 300.000,- kr. i 1995 og 200.000,
kr. i 1 996.
Det spændende i øjeblikket er om
DGI Vestjylland vil placere sit
-

kontor i Grønbjerg. I følge vor
opfattelse kan de overhovedet ikke
komme uden om Grønbjerg - en
perle midt i Ringkjøbing Amt.
- Men hvad skriver vi til DGI Vest
jylland der skulle få dem til at pla
cere kontoret i Grønbjerg ? Joh ....
Ved at placere DGI Vestjylland i
Grønbjerg opnås:
Beliggenhed:

Velbeliggende kontor i det fri land
skab.
DGI Vestjylland er let at finde.
Let at se fra indfaldsvejene. Både
All såvel som den øst/vest gående
trafik.
Centralt placeret i amtet.
Det betyder, at Grønbjerg ved
mødeaktivitet og lign. kan nås fra så
godt som hele amtet på en halv time
eller derunder.
Personalernæssige goder:

Bekvemme afstande for DGI - s
konsulenter til og fra arbejdet.
Parkeringsmuligheder "lige uden for
døren".

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalentreprise

o

Modernisering

Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

o

Gulvbelægning

97 38 42 70
97 38 42 78

-

Biltlf: 30 95 47 78

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE.

- •,
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Materialevalget i bygningen er af en
sådan beskaffenhed, at et minimum
af støj slipper igennem til persona
let.
Grunden kan tilplantes, eller der
kan anlægges græsplæne, således at
nærmiljøet er grønt og godt.
Kaffepauserne kan i sommertiden
nydes udendørs.
Fra bygningen er der udsigt til m ark
og skov, således at naturens gang
kan følges.
Offentlig Transport:

Gode offentlige transportmuligheder
i nord - syd gående retning.
Grønbjerg 2000 har søgt Ringkjø
bing Amt om at få ruten fra Her
ning til Ørnhøj/Tim omlagt. Ønsket
er, at ruten skal udgå fra eller køre
-

gennem Grønbjerg. Respektive
ønskes de nord/syd og øst/vest gåen
de offentlige busruter koordineret.
Med jernbane kan man komme til
Vildbjerg eller Tim, hvor der fra
begge byer er ca. 15 min. kørsel til
Grønbjerg.
Lokalt servicering:

Lokal dagligvarehandel der har
åbent alle ugens syv dage.
Lokal postekspedition.
Mdeling af lokal bank.
Grønbjerg Kro er leveringsdygtig i
kolde og varme anretninger såvel ud
af huset som på selve kroen. Derud
over har Grønbjerg Kro mulighed
for at tilbyde overnatning i enkelt
eller dobbeltværelser.

Grønbjerg Vandværk
afholder o rd i nær g eneralfo rsam l i n g

onsdag den 27. november 1996 kl. 20°0
på G rø n bjerg Kro .
Dagso rd en:

2. B eretning om selskabets vi rkso m h ed .
1 . Valg af d i ri g ent.

3. Frem læggelse af d et revid ered e reg nskab.
4. Genfremsættel se af nye vedtægter.
5. Valg af bestyrelse og revisor.
På val g til bestyrelsen er Lei f Tang e.
6. Eventuelt.
Bestyrelsen .
- ·.
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Lokal repræs e tation s m u l ig h e d
(Grønbjerg Kro)
Der er pasningsgaranti i dagpleje
eller børnehus.
Der er lokal arbejdskraft (kontor
personale såvel som rengørings
hjælp).
Forsamlingshus, skole og det lokale
aktivitetscenter kan danne ramme
om forskellige arrangementer.
Til større arrangementer findes der
haller i Ørnhøj og Spjald, som begge
er �eliggende ca. 5 min. kørsel fra
Grønbjerg. Spjaldhallen er endvi
dere forsynet med indendørs svøm
mehal, og ved Ørnhøjhallen er der
udendørs svømme-bassin.
Den selvejende institution Grøn
bjerg 2000 arbejder på at etablere
en udvidelse af skolens gymnastiksal.
Udvidelsen, som kommer til at bestå
af et integreret aktivitetshus, omfat
ter bl.a. en multisal med to badmin
tonbaner.
-

aktivitet og ikke mindst på baggrund
af, at Grønbjerg blev udnævnt til
årets Landsby i 1995 i Midt- og
Ves tjylland.
Da D GI på lands- og regional plan
interesserer sig meget for lokalsam
fundene i landdistrikterne og i flere
sammenhænge har et tæt samarbej
de med landsbyorganisationerne, vil
en placering af et DGI-kontor i et
aktivt sogn i et landdistrikt være et
meget stærkt signal fra DGI Vestjyl
land at udsende, og hermed vise
omverdenen at tanke og handling
hænger sammen hos DGI.
Om Grønbjerg:

Grønbjerg er beliggende i et meget
naturskønt område, hvor der i en
middagsstund eller en fritime kan
spadseres til skov og i bakker.

Fordele for DGI:

Beliggenhed ved hovedvej Al l der
dagligt befærdes af flere tusinde
bilister.
DGI bliver synlig med placeringen.
"Gratis" reklame, der virker døgnet
rundt.
DGI er beliggende i et meget aktivt
lokalsamfund.
DGI er med til at styrke de små
lokalsamfund.
DGI kan referere til de aktive
sportsforeninger i sognet.
DGI kan nyde godt af, at der gen
nem de sidste par år har været en
positiv bevågenhed fra pressens og
kommunens side i kraft af stor
26

Grønbjerg
Kro

Ruth

og Kesse

VI LEVERER VARM OG
KOLD MAD UD AF
HUSET
Tlf: 97 38 44 50

S ØNDAGSMENU

KUN Kr .

65 , -

Grønbjerg 2000 planlægger i sam
arbejde med Videbæk Kommunes
turistforening en primitiv teltplads
med en overnatningshytte samt
afmærkede stisystemer rundt om i
Grønbjerg.
Grønbjerg er et utroligt aktivt sam
fund, der efter udnævnelsen til
Årets Landsby i 1 995, for alvor er
anbragt på landkortet i Midt-og
Vestjylland. Derudover har Den
selvejende institution Grønbjerg 2000 mange berøringsflader i landdi
strikterne, idet foredrags- og møde
aktivitet er en stadig stigende aktivi
tet. Grønbjergs sportsforeninger er
også meget aktive, hvilket har
medført at bl.a. vort damefodbold
hold markerer sig rundt om i landet.
Som det sidste skud på stammen har
Grønbjerg 2000 fået udarbejdet et
forslag til helhedsorienteret byplan
lægning for Grønbjerg.
-

-

Grønbjerg er et roligt og godt lokal
samfund, hvor hærværk og tyveri er
meget sjældent forekomne begiven
heder.
I og med at Grønbjerg via den
megen progressive aktivitet og gode
omtale står på en god fod med de
kommunale myndigheder, kan vi
bidrage til, at sagen og aktivi teten
vil nyde den største opmærksomhed
hos de kommunale myndigheder,
ligesom Grønbjerg By- og Erhvervs
udvikling viser projektet den største
interesse.
Bestyrelsen for Grønbjerg
Mogens BaHegaard
Jan Dyrberg
John Asmussen
Henrik Thomsen
Gudrun Nyborg
Ole Berthelsen
Kristian Knudsen
Søren Nilausen
Klaus Tang

97
97
97
97
97
97
97
97
97

38
38
38
38
38
38
38
38
38

-

2000:

43
43
42
40
41
41
41
43
43

32
81
85
50
21
79
03
78
58

Form.
Næstforn1.
Kasserer
Sekretær
Komm.valgt

Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS
Bænke fra det gamle Missionshus foræres bort.

H envendelse til John Asmussen
Tlf. 97 38 42 44 eller

97 38 42 8 5
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Julens Glæde er en opsparing til
Julen og samtidig en måde at støtte
GIF på, da renterne af det op
sparede beløb tilfalder GIF.

GI F-nyt

Ved: Inge Lund-Nielsen.
JULENS GLÆDE

KRONEKLUBBEN

Julens Glæde udbetales i år fredag
29. november kl. 17.00 - 1 8.00 i
Landbobanke n.
Vi håber at se såvel nuværende
som nye medlemmer til udbetalin
gen.

Sæsonen for alle ungdoms- og
seniorhold er nu slut og snart får
alle Kroneklubmedlemmer et be
søg.

J u lestræsfest
i Grønbjerg forsamlingshus
den 27. december 1 996
Årets store juletræsfest for børn og voksne st å r for døren

For hele fam i l ien kl . 1 3.30
Børn: entre inkl. godtepose kr. 10,
Voksne: entre inkl. kaffe og kage kr. 20,
Der kan købes sodavand og øl.

J u lebal kl. 1 9.00 - 01 .30

Entre : kr. ao,Mad og d ri kkevarer medbri nges.

M usik: BASTA.

På

. ..
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snarl ig gensyn :

G rønbjerg Sogneforening

At være medlem af Kroneklubben
betyder, at man tegner sig for et
sponsorat på et antal kr. pr. mål,
som et eller flere af GIF's hold
scorer i turneringskampe.
Medlemmer får et Kroneklubkort,
der giver gratis adgang til samtlige
turneringskampe på Stadion og til
mange kampe følger der også gratis
kaffe/the og kage med i handlen.
Endnu en måde at støtte GIF på!
En helt 3. måde at støtte GIF på er
at møde op til hjemmekampenel
stævnerne og heppe på spillerne
eller tilbyde sin hjælp til de mange

opgaver i GIF.
U anset om støtten er økonomisk
(sponsorat, Julens Glæde eller
Kroneklubben) eller i form af
arbejde, er den uundværlig for GIF
og vi vil gerne takke ALLE, der på
den ene eller anden måde har støttet
os i 1996.
I 1997 regner vi med igen at være
stærkt med på banen med mange
ungdoms- og seniorhold.
I 1997 samarbejder vi igen med
ØAB 86 og pigeungdomsspillerne og
regner med at have Dame Junior (11
mands), Piger (11 mands) og Piger
(7 mands). •

En epoke i Grønbjergs historie er nu slut. De tre piger (fra venstre) Else
Pedersen, Helle Engestoft og (senere) Eva Broni var initiativtagere og
forkæmpere ved oprettelsen af Grønbjerg Børnehus. Med deres udtræden af
bestyrelsen har en ny generation overtaget den lidt mere amputerede ledelse
af børnehuset, efter at det fra en forældrestyret enhed er blevet en
kommunal institution. De tre piger samt den øvrige første bestyrelse (Karen
Marie Pøhl og Inge Ibsen) har været årsag til og har lagt grunden til det vi
nu kan bygge videre på i Grønbjerg, idet at få passet sine børn er alfa og
omega i et lille samfund som vort, hvis man vil have nye tilflyttere.
- '•
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Frisk Ung M/K-er søges

f

- Ikke for for frisk og ikke for ung -

- til

al hjælpe MIG med Quneslenen.

(se

side

'2)

Der må påregnes lidt arbejde og megen morskab.
Kun 6 Week - ends om årel + del

løse.

Del vil være en fordel hvis du ved lidt om EDB.
Henvendelse til Mo8ens Balle8aard
enten på 8ønderkjærsvej i 8ervicebutikken eller blot til Redaktionen.

Familie & Samfund
(Grønbjerg Husholdningsforening)
Tur til Håndværksbageriet i Spjal d .
Bag d i ne s måkager h o s bageren .

Onsdag d. 4 december
Vi mødes på parkeringsplad sen ved B rugsen kl.
Vi kører i p rivate b i l er.

M andag d. 6. januar 1997
Sinne Damsgaard parterer en kalkun

Alle er velkommen også ikke-medlemmer

'!" ...l
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1 830·

M OT I O N !

Dagen før efterårsferien var der
motionsdag på Skolen.
Der kunne vælges mellem flere
forskellige distancer - og nogle
valgte bare at kigge på.

Grønbjerg
Billardklub.

Trehøje Museum

Søndermarksvej

2,

Ørnhøj.

Åben lørdag +søndag kl.

1 4- 1 7

eller efter aftale.

Tlf: 973860 14, 97386203, 97386026.

Formand Benny T. Lauridsen
97 38 45 87.
Sekretær Claus Vestergård
97 32 38 53.
31

III

GI F i 1 996

®

Fodboldsæsonen 1996 for ungdomsholdene i Grønbjerg IF.
Vi vil gerne sige tak til alle trænerne
og hjælpetrænerne gennem årets løb
og håber i vil hjælpe igen, måske i
1997 ???
Også til alle, der har hjulpet med
dommergerningentilhjemmekampe
ne skal have en stor tak for hjælpen
og håber der er flere, der har lyst til
at prøve i 1997.
Det kan indimellem være svært at
finde nogen til at hjælpe med træ
ning, dommergerningen, passe kiosk
m.m., så hvis i har lyst, vil i så ikke
godt henvende jer til os, det ville
være utroligt dejligt at have nogle
stykker, man kunne kontakte i 1 997.
Vi sluttede sæsonen 1996 med en
afslutning for mikro 90/9 1 , mikro 89
og miniputterne. Ca. 30 børn var
der, og bedsteforældrene var invi
teret med til at kunne tage en dyst
med børnene på den oppustelige
fodboldbane, vi havde lånt af
Ringkøbing Landbobank Der var
bedsteforældre nok til et hold og det
var sjovt, at se hvordan børnene gik
op i, at skulle vise, de kunne skyde
mål hos bedstefar.
Der var stillet to andre baner op til
fodboldafslutningen. Den ene var til
fodboldrundbold, den s tyrede
Christina og bestemte selv reglerne
for fodboldrundbold, og den anden
bane var hockey, den styrede Arne.
Søren styrede spillet på den oppuste- ·,
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lige fodboldbane med hård hånd, da
alle ville være med til at spille hele
tiden.
Senere fik alle børnene pølser og
sodavand og til de voksne var der
hjemmebagt kage og kaffe.
På gensyn i 1 997!

Mikro 90/91
Af: Kaj

-

Grønbjerg IF
Jytte Nilausen

sæsonen 1996

Så er fodboldsæsonen for mikro
putter slut. Vi var 18 spillere, da vi
var flest, et par stykker faldt fra
undervejs, det kan jo være de kom
mer igen næste år !
Børn i den alder går ikke lige
meget op i fodbold, så derfor har
det også været mere Jeg end fod
bold for nogen, helst mange for
skellige lege, da det er vanskelig, at
holde dem mere end 1 0 min. ved
en aktivitet. Hyggepausen midt i
træningen, så de meget frem til, de
havde kiks og saftevand
med
hjemmefra.
Før sommerferien havde vi kun et
hold med i turneringen, i efterår
sturneringen har vi haft to hold
med og det er gået rimeligt, men
det går de heldigvis ikke så højt op
i. Det vigtigste for dem er når de
får lov at score et mål, så betyder
det ikke så meget om, der står 5-1
på måltavlen til de andre.
De har været utrolig flinke til at
møde op til træning, men nu var de
fleste jo i børnehaven, så det var

nemt for både forældre og børn. Jeg
tog dem med fra arbejde, vi gik i
god tid til kl. 16.00, da vi jo alle
skulle klædes om og have fod
boldstøvler på.
Turneringsformen har jeg ikke været
tilfreds med, da jeg mener, det er alt
for langt at køre til Ringkøbing eller
Skjern, for at spille kamp om afte
nen. Nogle af børnene sover, når vi
når frem, tænk på mange har haft en
hård dag forinden. Efter min mening
er lørdagsstævnerne meget bedre,
stævner der er fordelt over hele
sæsonen, 4 - 5 stk. fra kl. 9 1 2. De
små ville være mere end tilfredse og
det tror jeg også forældrene ville
være.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for
god opbakning, især Jytte, som har
-

hjulpet os meget. Også en stor tak til
mine hjælpetrænere. Tak til alle for
en god sæson.
Mikro 89 i 1996 på vej til -1997.
Søren Nilausen.

M:

Vi startede godt - men sluttede
skidt. Selvom modstanden var hård,
havde vi kun et kiks i hele sæsonen.
Sidste år var det Ikast - i år var det
Tjørring - vi har lært af det.
Vi deltog også i en turnering i
Videbæk, hvor vi trods to nederlag
fik sølvmedaljer. Vi havde nemlig
lavet mål i begge kampe. Om efter
middagen var vi alle til dyrskue i
Skjern og kom til rigtig at lugte af
land! Alle vendte glade hjem med et
traktorførerbevis, erhvervet på 4-H

T å ler

l<om
ind i en
af vore
afdelinger og
hør nærmere !

d i n ba n k
en sa m men
li n i ng
med
os?
. .. . . . . c :.rm·

w

/

.• •.
•. . :
•

.
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standens store legetøjs traktorer, som
sled gulvet tyndt i Skjern-hallen.
Der var også mørke sider: 2 holdt
desværre op undervejs. Og så til det
positive: Alle som er født i 1 989 og
har lyst til at spille bold m å gerne
komme. Der er også plads til jer
som gerne vil være lidt bedre til at
lege med en bold. Bolden er jo rund
og Lars falder tit over den! Ellers
laver Lars en masse mål og det er vi
alle glade for. Men Lars brænder
mindst ligeså mange chancer - lidt a
la Preben Elkjær.
Alle spillere på holdet fik lavet mål
i år og det var jo et mål for holdet i
sig selv, som herved blev opfyldt.
Målsætningen er uændret i 1997,
hvor vi skal arrangere kommuneme
sterskabet for Mikro 89 i Videbæk
kommune. Vi anser os selv som
seriøse outsidere til mesterskabet !
Jens lavede det første mål og Lars
det sidste. Nu er Jens uheldigvis
belastet af at være trænerens søn.
Thi træneren troede herved, at
angrebstalentet gik en stor sæson i
møde, men vi måtte vente 4 mdr. før
Jens atter scorede !
Da vi blev reduceret fra ni til syv
piger og drenge, måtte vi til stævnet

i Grønbjerg 5 min før startfløjtet
hidkalde hjælp fra trænerens håbe
fulde yngste. Nicolai var faldet i søvn
og Sasa havde influenza. Men
heldigvis kom Sune uimponeret ind
og stod i vejen for modstanderne. Så
vi vandt begge kampe. I de næste
kampe måtte vi have hjælp af Signe,
som var rigtig god.
Nicolais ben er en historie i sig selv 
desværre blev Nicolai igennem
sæsonen mere og mere handicappet
på sit højre ben. Nu skal det op
ereres - forhåbentlig til vinter, så vi
kan se Nicolai glad og frisk igen til
foråret 1 997. Vi håber alle, at
Nicolai holder modet oppe - Martin
Jørgensen fra AGF har klumpfod! så kom igen Nicolai og leg dig til
den gode fodboldspiller du er.
Nyhed: Det er lykkedes Spjald for
første gang at besejre Grønbjergs
Mikro 89. Det skete på Vildbjerg
Stadion i den sidste kamp i turnerin
gen. I syvende forsøg meldte lykkens
gudinde sig på Spjalds side mod de
overmodige Grønbjergspillere. Efter
6 nederlag og en målscore på 26-5 i
Grønbjergs favør, vandt Spjald 4-1
og hermed tillykke med sæsonens
første og eneste sejr til Spjald.
.

B EMÆRK:
Runestenens G i ro-konto : 1 -604- 1 955, vil snart b l ive opsagt.
I nd b etal inger kan i sted et foregå på vores konto i Landbo
banken el ler i Servicebutikken.
Redaktionen.

Og det er det gode ved spillerne på
Mikro 89. I kampen derefter mod
Vildbjerg, som lige havde vundet 4-1
over Spjald, spillede alle godt og vi
tabte "kun" 4-5. "Mikroerne" har en
god moral. Trods en ophidset træner
og bagud i pausen, er de kommet
igen og har vundet! Og på den
anden side: Vi har også været foran,
men tabt! Det, at vi har spillet lige
op med vores modstandere, er tegn
på. at niveauet er passende for
spillerne. Så er det kun sjovt at
prøve grænserne af mod de rigtig
stærke - også selvom vi får klø med
0-6 imod Tjørring.
Sidste dag i september var der
afslutning. Børnene vandt 3-2 over
deres bedsteforældre. Jens scorede
sejrsmålet ved at skyde bolden
imellem benene på sin morfar!
Foruden de nævnte har Michelle,
Jakob, Andreas, Nete, Jim, Jonas &
Per spillet med på Grønbjergs Mikro
R9.
Tak til børnene som forhåbentlig har
haft nogle positive oplevelser sam
men med bolden, medspillere og
ledere. Tak til alle som har støttet
os. Tak til min jugoslaviske hjæl
petræner Petar. Vi ses alle igen i
1 997 !
Miniputter - sæson 1996
Af: Arne Pedersen
Miniputter er spillere, der må være
8-1 O år gamle, og vi er til enhver tid
blevet enige om, at fordi vi tabte
flere kampe, end vi vandt, var fordi
vi ikke havde spillere i 1 0-års klas- •,

sen, henholdsvis 8 aktive fra 3. klasse
+ 4 aktive fra 2. klasse - de små blev
de vist benævnt som - i alt 1 2 spil
lere til et 7-mands hold - ren luksus !
Lotte Anneberg og undertegnede fik
i foråret ansvaret for miniputterne.
Vi blev sendt på pode-fodboldtræner
kursus inden starten af sæsonen.
Et "under", vi ikke er blevet ' fyret
p.g.a. de resultater vores hold, har
spillet sig til, men socialt har holdet
fungeret rigtig godt, en fortræffelig
omsorg for hinanden. Bl.a. og ikke
at forglemme den fælles grillaften, vi
i fællesskab med forældrene arran
gerede Grundlovsdag (med flot
dansk sommervejr når det var bedst).
Vi ser frem til næste år, for da er de
tleste af jer nemlig fyldt l O år ! ! ,

Grønbjerg Sand
og grusgrav
v/

Knud Pøl

Ho lstebrovej

28, 6971 Spjald

Alt i :
e Stabil g rus
e Støbe sand
e Fyld sand
Jordarbejde udføres m ed :
e G u m m i g ed
e G ravemaskine
e Rendeg raver

97 38 43 86 - Biltlf. 309781 86
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ellers bliver I det i løbet af sæsonen.
P.S. Jeg tror da gerne Lotte Anne
berg vil træne jer til næste år ! ! !
Omkring Lilleputter i G.I.F.
Efteråret 1996.
Af: Svend Erik
-

-

Da jeg i sommerferien blev spurgt
om, at overtage lilleputter-holdet til
træning og kampe i efteråret, var det
uden de store betænkeligheder. Dem
der ikke har prøvet at arbejde med
børn og unge mennesker er gået glip
af meget. Frivillig foreningsarbejde burde være en kær pligt for mange
flere - husk det.
Jeg overtog ti friske drenge og to
frejdige og dejlige piger, og vi har
haft to dejlige måneder sammen,
omend jeg må sige at der var nogle

der havde mere i munden end i
benene, og som de dog er gode til at
argumentere om egne fortræffelighe
der, man får en masse modspil og
det er vel i grunden også det vi alle
godt kan li · ! !
Om de kampe vi har spillet vil jeg
sige, det er gået op og ned, der er
spillet seks kampe og vi vandt de fire
og tabte to i efteråret med en
målscore på 40 mod 30, gode og
dejlige målrige kampe, og som
helhed sluttede vi som nummer 2 i
turneringen, det er meget godt.
Som afslutning på det hele, skal vi
ud og se en Superligakamp, her en
gang i november, det glæder vi os
meget til, og til sidst en tak til alle
•
drenge og piger.

o

AB E NT H US
på Grønbjerghjemmet
Fredag d. 29. november kl. 1 4 - 1 7
Der kan købes juledekorationer, adventskranse
og andet julepynt.
Forfriskninger kan købes.
Beboere og personale.

- ·
.
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Mindeord over Vicki Johansen, Jens
Kristian Jensen og Kristian Linde
Nielsen vil blive bragt i næste
nummer. •

• Mindeord
Ved: Ernst Mølgaard Ottosen

Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS
Afholder Generalforsamling

Torsdag d. 28. november 1 996 kl. 1 930

Også i år begynder vi med virk

Gravers Kjærgaard

somhedsbesøg, denne gang hos:

Kjærgaardsvej 1 O, Grønbjerg

Generalforsamlingen fortsætter herefter på :
Grønbjerg Kro kl. ca. 2030

D�den:

1:

Valg af dirigent.

2. 1 :

Årsberetning.

2.2:

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

3:

Beslutning om anvendelse af årets overskud
eller dækning af evt. tab.

4.

Valg af bestyrelse.

s.

Valg af revisor.

6.

Evt.

P.b.v.
John Asmussen.

- •,
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90 års fødselsdag

Hvilken god oplevelse det dog var at
være på besøg hos Emma Bager
forleden formiddag.
"Åh, er det dig- ja, velkommen--og
kom endelig indenfor,- jeg har
ventet dig, rundstykkerne er varmet
og teen er næsten klar"!
Det er en kvik og nydelig dame, der
er blevet lidt ældre- ja hele 90 år,
der her tager imod og byder på- ja
te, fordi gæsten er lidt ''vanskelig",
Emma selv havde vist foretrukket
kaffe - som i de gode gamle dage.
"Vil du ikke smage Bodils marmela
de?- den er rigtig go ' - æbler og
blommer! Ja og spis så endelig også
af osten, vi kvinder har godt af at få
nogen kalk." - Emma taler af er-

l

·

faring, ryggen er ikke for god.- "Den
gør ondt hele tiden, jo, jeg lider af
den samme skavank som Dronning
Ingrid."
Så snakker vi ikke mere om den.
Men e llers har vi ikke svært ved at
holde snakken i gang!
Hvor er du egentlig født Emma?
"Jeg blev født den 16. oktober 1906
i Røjkum i Brejning sogn,- på en
landejendom som næstsidst i en
søskendeflok på ni. Som børn jo
gjorde dengang, hjalp jeg til med alt
derhjemme, jeg har skam både
malket og spredt møg. Jeg gik i
Brejning Hovedskole i 7 år. Vi gik
til skole- i træsko, så det tog jo
noget til knoerne, og det tog en halv
time at gå dertil.- Efter konfirma
tionsalderen havde jeg forskellige
pladser i huset - både på land og

LOKALBRUGSEN
GRØNBJERG

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42
L.

,!.;;;� -

�

-�;- §: ��7-

\I ARER
G G
A
o
U
e.orn o N
p

1�: ��'@:��r:�
M an-tors
F redag
Lørdag
Sø ndag
- •,

38

8.00- 1 7.30
8.00- 1 8 . 0 0
8.00- 1 2.00
7 .30- 9.30

p

o1i0

Vi er til for dig!

by. Et år var jeg kokkepige hos en
tandlægefamilie i Ringkøbing.
Dengang var det jo ikke almindeligt,
at piger fik en uddannelse."
"Da jeg var 24 år, blev jeg gift med
Martin Møller Nielsen. Efter vort
bryllup overtog vi Grønbjerg bageri
efter min svigermoder, som var
blevet alene. Mine svigerforældre
havde jo bageri og mølleri i møllen,
som dengang lå på bakken her
bagved, før det blev flyttet ned, hvor
det var, da vi overtog det.- Her i
bageriet var der meget at se til. Jeg
havde to piger til hjælp, og foruden
at passe butikken havde vi bag
ersvendene og chaufførerne på kost.
Efterhånden som vore tre børn kom
tiL var vi en 1 1 -12 stykker ved bor
det. Vi var jo allerede dengang- fra
1 933- begyndt at køre ud med kaffe
borde. Jo, der var meget at se til,
men det var dejligt, jeg kunne lide
at have travlt.- Til vask havde vi
ekstra hjælp. Sine Vaskekone kom,
når vi skulle vaske storvask. Hun var
så rar- næsten for rar (Marie Peder
sens mor)red.), arbejdstøjet- det var
strengt at ha - med at gøre på vaske
brættet,- det var så melet,- jo, hun
sled i det, Sine."
Du ekspederede selv i butikken
Emma?
"Vi havde butikken åben fra 7
morgen til 9-1 0 om aftenen den
gang, så vi skiftedes jo til det, piger
ne og jeg, men jeg var der da så
meget, jeg kunne. Om morgenen,
før vi åbnede butikken, var jeg tit i
bageriet en timestid."
Grønbjergbagerens kaffeborde var
- •,

berømt vidt omkring. Man kan
stadig komme steder, hvor det, man
kender Grønbjerg for, er, at man
mindes jeres- kan vi kalde det kaffe
transportable?
"Ja, vi kom også vidt omkring
Skive- Hammerum- Ølgod- for blot
at nævne nogen af yderområderne.
Vi kom med kaffen til begrav� lser,
fester og store møder. De fleste vi
har serveret for på en gang var 1500
mennesker,- kaffe- sukker- fløde
brød-. Vi havde det lille kaffebord
med tre slags brød plus småkager
og det store med fem slags- boller,
kringle, skærekage, flødelagkage og
en eller anden tørkage og så tre
slags småkager. Men så var kuvert
prisen også derefter- hele to kroner
og femogtyve øre, når vi tænker på
en bestemt periode omkring i fyrrer
ne, det lille kunne fås for 50 øre
mindre. I gennemsnit var vi vel ude
en gang hver anden dag med kaffe,
og nogen gange var der to kaffebor
de samme dag. Så måtte Møller og
jeg afsted med hver vores vogn. "
Det må ha 'været besværligt under
krigen med rationeringer og alt det,

DK BENZI N
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 1 2 , Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 97 38 41 87
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der fulgte med under besættelsen?
"Ja, der var meget, der var besvær
ligt dengang."
Og så ikke mere om den tid!
Med alt det arbejde du har haft,
Emma, så har du vel ikke haft
megen tid til andet,- hobby - er og
sådan?
"Der var jo ikke så meget at gå til,
jo, Husholdningsforeningen har jeg
da altid været medlem af,jeg har endda engang været for
mand. Og så har Møller og jeg da
været ude at rejse mange gange.
Også siden jeg blev alene har jeg
rejst en del.- Ja, Møller døde jo i
1 972, samme år som vi mistede
vores søn, Henning."

Miste to nære familiemedlemmer
samme år! Det var hårdt! Hvordan
klarer man det, Emma?
"Jo, det skulle man klare.- Jeg sagde
til mine to piger- giv mig et år til at
bearbejde min sorg, så skal jeg nok
rejse mig igen og være den samme
mor for jer som før.- Jeg var glad
for, at jeg havde min bil, så jeg
kunne komme ud og snakke med
nogen, det var en stor hjælp. Jeg
havde bilen, til jeg blev 83 år, så
sagde jeg selv stop for bilkørsel.
Godt, at jeg har mine piger og deres
fL'.milier, og min svigerdatter Gerda
i Tjørring. Hun og Henning fik jo
tre børn. Betty og Bodil har to børn
hver, de er gift og bor i Skive og

Børneh uset holder

J U LE FEST
i gym nasti ksalen

Torsdag d. 28. nove m ber kl. 1 730
Vi opfører et j u l es p i l m ed trolde og nisser, o g børne
ne synger et par sange.
Derefter vil d er b l ive so lgt sandwich' s o g d ri kkevarer
- hyg g en er g ratis .
Tilmelding i Børnehuset, senest d .

26/1 1 .

- Alle er velko m ne.
H i lsen:

Små og store i

Grønbjeg Børnehus.

-
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Ringkøbing. Og fire oldebørn har
jeg også."
Du bor rart her i dit hus på skræn
ten!
"Huset byggede vi for 33 år siden.
Henning havde jo overtaget halvpart
i bageriet, da Møller og jeg flyttede
herop,- vi var i bageriet i 40 år.
Henning havde ikke så megen inter
esse for faget, så han solgte bageriet
efter 9 år til Else og Leo From. Jo,
jeg vil nok sige, det var en skuffelse
for os, men Henning ville hellere
flyve,- og ved du hvad, alle hans 3
børn har noget med flyvning at gøre
i dag."
Du omgiver dig med mange skønne
ting, Emma!
"Ja, det er fra Møllers tid,- ikke
fordi vi specielt har været samlere,
men vi holdt jo nogle få store fester
for familie, naboer, venner og for
retningsforbindelser."
Emma, kan du give en opskrift på,
hvordan man ældes som du og med
det positive livssyn, som du er i
besiddelse af?
"Man skal holde sig i gang,- jeg har
altid haft meget at se til,- det har jeg
stadig. Jeg er da gennem hele huset
hver dag, der er altid noget at gøre,
jeg har hushjælp to timer om ugen,
resten klarer jeg selv. Man skal ikke
bare sætte sig hen i en stol og blive
siddende der, det har man ikke godt
af. Jeg holder af mit hjem og mine
ting. Jeg har gode naboer på begge
sider og på den anden side vejen.
Jo jeg er glad og tilfreds med min
tilværelse her, hvor jeg kan se tilba
ge på et jævnt og muntert. virksomt

liv. Jeg vil blive her så længe jeg
kan, og hvis jeg ikke kan klare det
mere, vil jeg da også gerne flytte på
plejehjem- ikke noget med at lægge
mine børn til byrde. Man må prøve
at se positivt på tingene og tage
dem, som de kommer."
Emma fortæller, at hun havde en
dejlig dag, den dag hun fyldte 90 år.
Mine naboer og flere andre kom og
ønskede tillykke,- vi var vel omkring
ved tredive. På trediedagen fejrede
vi fødselsdagen med en fest i den
nærmeste familie. "De var der alle
sammen, ja, vil du tænke dig, mit
barnebarn, Martin, kom flyvende
helt fra Amerika,- hans farmors
runde fødselsdagsfest ville han ikke
gå glip af."
Fra Runestenen vil vi også gerne
være med til at gratulere dig med
din 90-års fødselsdag, Emma, TIL
LYKKE ! ! !
Emma Bager var i sandhed en
kapacitet i sin velmagtstid,- det er
hun stadig ! •
-i k
G R Ø N BJ E RG

MASKIN FORRETN I N G
d i n l o ka l e M a s ki n f o r retn i n g
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VIKINGEN ER LØS
Kend din by !
Gæt hvor billedet til højre er taget i Grønbjerg.
Deltagelsen i konkurrencen har naturlig nok været svingende. Vi har
derfor haft lidt svært ved at vide, om det var noget, der var interesse
for.
Vi er dog altid blevet godt modtaget, når vi kom med præmien for
gætteriet. Sidste nummers konkurrence blev vundet af os selv, og vi
gættede på, at det var et stykke af de to elledninger der krydser Algade
ved Kroen set fra øst mod vest en kold vinterdag .
Vi vil nu holde en pause i gætteriet og håbe på, at vi får inspiration til
at finde på noget andet sjovt at bringe på siden.
Skulle der sidde een, der havde lyst til at finde på noget til siden eller
måske endda redigere siden, er man meget velkommen til at henvende
sig til Redaktionen .

De fantastiske "næsten" selvkørende maskiner.
Hvis man i området omkring brugsen (ca. 0,5 km i omkreds) ikke var
stået op søndag morgen d . 9 nov. ved 1 2-tiden blev man gjort
opmærksom på forholdet idet alle inden for nævnte omkreds blev
vækket af en infernalsk larm fra et af de tekniske vidundere der kan
installeres i en bil og som kan meddele om der er indbrud . Vi sad
fredelig og roligt i Runestenens "redaktionslokale" lige over for
brugsen da vi hørte den infernalske larm og troede straks at der var
både tyve og ransmænd på spil i Brugsen. Vi var klar til at rykke de
to unge piger i Brugsen til undsætning . Men da vi ville liste os over
gaden kunne vi konstatere at det kun var Kjeldgaards vidunderlige bil
der gav ondt sig.
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aldrig set en stad og gjorde sig eventyrlige forestillin

Gule Fanden.

ger om en sådan, men mest havde hun tænkt på sin

Moder og datter stormede ind i gamle Peder Mads
ens stue hvor de mente hun var tyet hen, men
oldingen modtog dem med de ord: kommer Marie
ikke snart? Karen gjorde sig umage for at forklare
ham,

hvor grænseløs slet og forbryderisk hans

yndling var, men han syntes ikke at forstå hende og
sagde: •Det er min egen Marie, jeg spørger om.
Kommer hun ikke snart? Karen blev utålmodig og
sagde, at han vrøvlede; men deri havde hun uret, thi
den Marie, Karen afmalede så overnaturlig slet, var
en ganske anden end den, der stod for oldingens
tanke. som hans gamle dages gode og elskelige
engel. Far og datter overdrev hver på sin vis. Marie
var flygtet. Nu var alt bristet omkring hende, og de
voldsomme sjælsspændinger, de glødende lidenskaber
gjorde hende næsten vanvittig. Man ville skille hende
endog fra hendes bedstefar, ville fængsle og dømme
og stratle hende og hun havde i den vide verden
ingen, der ville røre en tunge eller en hånd til hendes
forsvar. Men hun havde endnu en far. Han var
hendes tilværelses ulykke og havde aldrig gjort hende
noget godt, og nu var han dog den eneste, hun i sin
nød havde at ty til.

Det var også en tvivlsom

velgerning, hun agtede at forlange af ham; hun ville
kun bede ham om en dødsdrik som den, der nys var
bleven spildt, og om et fristed til at dø i . Hun
tvivlede ikke om, at hun jo nok skulle aftrygle eller
fraliste ham, hvad hun ønskede, og hendes nærmeste
sorg var, om hun kunne nå op i Omme Bjærge uden
at blive greben. Hun gjorde en stor omvej over kær
og mose og fulgte de dybe og dyndede lavninger, for
så meget som muligt at være skjult, og nåede endelig
op i bjergene. hvor hun nu skulle opsøge sin fars
bopæl. Dette var dog ikke så let thi en høj og stejl

�

tinde var tit nok bleven hende betegnet som •fandens
Slot«. men nu hun var inde i den vilde bakkeørken
syntes det ene fremspringende højdepunkt hende a

være som det andet. Endelig kom hun dog ad en
fodsti gennem en skummel kløft, hvor der højt oppe
var en græsgroet indskæring. Der var op mod den
stejle bakkevæg opført en jordhytte, egentlig en slags
portal foran den skjulte bolig, der var inden for i
selve bakken. Hun slæbte sig møjsommelig op ad
den stejle skrænt og stod nu foran sin fars dør, men
den var aflåset udvendig. Den gule, der i sin meste
tid var på vandring. var heller ikke hjemme den dag ,
og det fortvivlelsens håb . hun havde sat til ham, var
altså forgæves. Hun satte sig foran døren, om han
måske i dagens løb kunne komme, men så randt det
hende i tanker, at hendes forfølgere vist ville søge
hende her og så måtte hun bort her fra .
N u opstod e n anden tanke hos hende. Hun havde

fødeby, hvor hun var kommen til verden i det
skumle fængsel og døbt i den mægtige skønne
domkirke. Hun ville gå til Ribe, og i domkirken ville
hun knæle og bede og derefter angive sig selv, og så
ville måske hendes livsbane blive afsluttet i det
samme fængsel, hvor hun var født. Al sin tid havde
hun levet under trykket af en usandhed, og det havde
haft indflydelse på hendes egen sanddruhed, men nu
havde hun afsluttet med løgnen. Hun ville bekende
alt: at hun havde voldt studens og hundens død og at
det også, om end kun et øjeblik, havde været hendes
tanke, at lade plejesøsteren sluge den dødbringende
drik. Man fik så at gøre de sin vandring og slog ind
på den første den bedste vej, der førte syd på, men
nu mærkede hun snart, at hun, der i de sidste døgn
næsten hverken havde spist eller sovet, var mødig og
afkræftet. Det strålende solskin og den blomstrende
hedes røde skær skar hende i øjnene, hun kom ind i
en hulvej, hvor der var skygge, og der satte hun sig
og ville hvile et øjeblik, men hun sank hen i en
halvdrømmende døs og blev liggende meget længere,
end hun vidste eller ville.
Der kom en vogn langsomt savende op ad den
sandede hulvej, og på vognen sad en hvidhåret mand,
der fik øje på den liggende pige. •Prr! « sagde han og
standsede hestene. • Vil du age med?«
Hun løftede hovedet, og det lod til, hun prøvede på
at rejse sig, men kunne ikke.
•Er du syg?• sagde manden.
Svaret hun gav, kunne han ikke høre. Han steg da af
vognen, bandt tømmerne med stor forsigtighed, skønt
der næppe var fare for, at de dovne, fede heste skulle
røre sig mere, end der forlangtes af dem. Manden
kom hen til hende. •Jeg kender ikke den her bitte
pige,• sagde han. •Hvor har du hjemme?•
•Ingensteds,« svarede hun.
•Det var sært,« sagde han. •Jeg tykkes ikke, at du
ser ud som en omløbertøs. Hvor agter du dig hen?•
·Til Ribe.•
•Nå da, det er en lang vej . Hvad har du der at
forrette?�
•O Gud! Jeg ved det ikke, men der er jeg født i
tyvehullet, og jeg har intet andet sted at gå hen.«
•Hm! Hm! Siger du det? Du skulle vel ikke være fra
Holmgård?«
•lo, men der kommer jeg aldrig mere . «
•Ja, ser d u , Marie - for jeg kan tænke, d u hedder
Marie, skønt jeg kender dig slet ikke - jeg kører
hverken helt eller halvt til Ribe, men et lille stykke
kan du age med mig, og det lider altid bedre ad
vejen end at ligge her..
. . . . . . . fortsættes

43

·'

Der går mange
gode " ender " på
et godt stykke
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